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 قال اهلل تبارك وتعاىل 

 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا من يهده 
اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممدا 

 .-عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا صىل اهلل-عبده ورسوهل 

أما بعد: فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وسلم، ورش األمور 
 حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف انلار.
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ِيَن آَمُنوا قَ انتهينا عند قوهل جل وعال } الُوا آَمنذا َوإَِذا َخلَْوا إََِل َشَياِطينِِهْم قَالُوا إِنذا َمَعُكْم َوإَِذا لَُقوا اَّلذ
ُهْم ِِف ُطْغَيانِِهْم َيْعَمُهونَ 14إِنذَما ََنُْن ُمْسَتْهِزئُوَن ) ُ يَْسَتْهزُِئ بِِهْم َويَُمدُّ ، وقلنا إن هذه 15-14{ابلقرة( اَّللذ

مقدمة هذه السورة، ذكر صفات املؤمنني يف أربع  اآليات واردة يف بيان صفات املنافقني، وقد تضمنت
آيات، ثم صفات الاكفرين يف آيتني، ثم الالكم ىلع أحوال املنافقني، واكن املقام هاهنا أطول من 

 السابق، حيث ُذكر فيهم ثالث عرشة آية، وذلك بليان أحواهلم ملا فيهم من صفات كثرية.

وُ قال جل وعال } ِيَن اْشََتَ وََلَِك اَّلذ
ُ
ََللََة بِالُْهَدى َفَما َرِِبَْت ِِتَاَرُتُهْم َوَما ََكنُوا ُمْهَتِدينَ أ { هذا ا الضذ

الوصف هلؤالء املنافقني اذلين يقولون آمنا وما هم بمؤمنني، واذلين خيادعون اهلل واذلين آمنو وما 
ل هلم آمنوا كما آمن خيادعون إال أنفسهم، واذلين إذا قيل هلم ال تفسدوا، قالوا إنهم مصلحون، وإذا قي

انلاس قالوا ال نتبع السفهاء، ويرون ألنفسهم مزنلة ىلع غريهم من الصحابة الكرام، واذلين إذا لقوا 
اذلين آمنوا أظهروا اإليمان، وإذا لقوا شياطينهم من اإلنس واجلن، قالوا إنما قونلا للمؤمنني أننا آمنا 

الضاللة باهلدى، فصفقتهم يف  اشرتواء هم اذلين إنما هو من باب االستهزاء والسخرية بهم، فهؤال
 ابليع والرشاء أنهم اشرتوا الضالل باهلدى، فقدموا اهلدى ثمنا لضالهلم اذلي ساروا عليه.

وهلذا قال جل وعال هؤالء اذلين عدلوا واحنرفوا عن اهلدى إىل طريق الضالل واالحنراف، اعتاضوا 
لضاللة عياذا باهلل، فجعلوا اهلدى ثمنا للضالل اذلي عن اهلدى بالضاللة، جعلوا ماكن اهلدى ا

 اتبعوه وساروا عليه، وهذا يعّم قسمني من هؤالء املنافقني:
 = من لم يدخل يف قلبه اإليمان أبدا، وإنما نافق أصال، فاكن يظهر اإليمان وهو يف حقيقة حاهل اكفر.1

وََلَِك يُظهر انلفاق وخيالف ما يف باطنه، }= ومن وقع يف قلبه يشء من اإليمان، ولكنه يرتدد، ثم إنه 2
ُ
أ

ََللََة بِالُْهَدى ُوا الضذ ِيَن اْشََتَ { هذه صفقة جتارتهم، وال شك أنها خارسة اكسدة، وغري راحبة، وهلذا اَّلذ
{ أي ما رحبت هذه الصفقة، يف هذه ابليعة، وما هم ىلع طريق اهلدى َفَما َرِِبَْت ِِتَاَرُتُهمْ قال تعاىل }

شاد يف صنيعهم هذا اذلي صنعوه، فصفقتهم جْعل اهلدى ثمنا للضاللة، فاذلي ساروا عليه هو والر
الضالل، وقدموا ثمنا ذللك اهلدى، وهذه الصفقة خارسة، وما اكن هؤالء اذلين اختاروا هذه الصفقة 

 ىلع هداية وال اكنوا ىلع رشاد.

ِي اْسَتْوقَ ثم قال جل وعال } ُ بُِنورِِهْم َوتََرَكُهْم ِِف َمَثلُُهْم َكَمَثِل اَّلذ َضاَءْت َما َحْوََلُ َذَهَب اَّللذ
َ
ا أ َد نَاًرا فَلَمذ

وَن ) { بعد أن ذكر اهلل جل وعال هذه األوصاف ( ُصمٌّ بُْكٌم ُعْْمٌ َفُهْم ََل يَرِْجُعونَ 17ُظلَُماٍت ََل ُيْبِِصُ
ا، ومثال مائيا، والصحيح ىلع ما هلم عّقب بعد ذلك برضب األمثال هلؤالء، فرضب مثلني، مثال ناري
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رجحه بعض أهل العلم أنهما مثالن لصنفني، وإن اكن لك من الصنفني يعترب من املنافقني، فاملثل 
 األول مثل ناري، واملثل اثلاين مثل مايئ.

ِي اْسَتْوقََد نَاًرافأما املثل األول قال } ذلين اشرتوا { أي شبه اهلل جل وعال هؤالء اَمَثلُُهْم َكَمَثِل اَّلذ
الضاللة باهلدى، وجعلوا اهلدى ثمنا للضاللة، مثلهم مثل ذلك اذلي استوقد نارا، تليضء هل، وتيضء 

ما حوهل، فوقعت اإلضاءة وأضاءت ما حوهل وانتفع بها، وأبرص بها مجيع اجلهات، ما عن يمينه وما 
بينما هو كذلك إذ انطفأت عن شماهل، ومن أمامه ومن خلفه، واستأنس بهذه اإلضاءة وهذا انلور، و

هذه انلور، وصار يف ظالم حالك شديد، ال يبرص وال يهتدي، وهو مع ذلك أصّم ال يسمع، وأبكم ال 
ينطق، وأعىم ال يبرص، فحال هذا لو اكن يف ضياء ونور، لاكن يف متاهة إذ ال يوجد من يقوده إىل 

حالك، ويف شدة الظالم ويذهب الطريق الصواب، فكيف إذا انضّم إىل ذلك أن يكون، يف ظالم 
 هذا انلور اذلي اكن معه.

فهذا مثل يف ادلاللة ىلع أن هؤالء يف إيمانهم ورجوعهم عن هذا اإليمان، ونفاقهم عياذا باهلل، كمثل 
هذا اذلي ذكر اهلل جل وعال حاهل يف هذا املثل، وهذا يدل ىلع أن هؤالء الصنف من املنافقني، قد 

َضاَءْت َما َحْوََلُ إليمان، ألنه قال }وقع يف قلبهم يشء من ا
َ
ا أ ِي اْسَتْوقََد نَاًرا فَلَمذ { هذه َكَمَثِل اَّلذ

اإلضاءة اليت وقعت يف قلب هذا يه إضاءة بنور اإليمان، فلما أن استأنس بذلك ذهب اهلل بنورهم، 
 القلب من وتركهم يف ظلمات ال يبرصون، فبعد أن وقع يشء من اإلضاءة واهلدى وداللة ما وقع يف

 إيمان، رجع إىل انلفاق كحال من ذكر يف هذا املثل.

نذُهْم آَمُنوا ُثمذ إومما يدل ىلع أن هؤالء وقع يف قلوبهم يشء من اإليمان قوهل تعاىل يف سورة أخرى }
 .3{املنافقونَكَفُروا َفُطبَِع لََعَ قُلُوبِِهْم َفُهْم ََل َيْفَقُهونَ 

ِ قال }  ُ بُِنورِِهمْ َمَثلُُهْم َكَمَثِل اَّلذ َضاَءْت َما َحْوََلُ َذَهَب اَّللذ
َ
ا أ { يف بداية اآلية ذكر ي اْسَتْوقََد نَاًرا فَلَمذ

ِي اْسَتْوقَدَ ضمري املفرد، ثم ذكر ضمري اجلمع } ُ بُِنورِِهمْ {، ثم قال }َكَمَثِل اَّلذ { وهذا سائغ يف َذَهَب اَّللذ
املفرد، فإن مثل هذا جائز ومستعمل عند العرب، لغة العرب، أي إرجاع ضمري اجلمع ىلع ضمري 

واملراد أن اهلل جل وعال أذهَب عنهم ما ينفعهم وهو نور اإليمان، وأبىق هلم ما يرضهم، وهو إحراق 
 الكفر وانلفاق، والشك، والرتدد، اذلي يف قلوبهم.

ونَ } واحلق، وال يعرفونها، ومثلهم كثمل { أي ال يهتدون إىل سبل اخلري، َوتََرَكُهْم ِِف ُظلَُماٍت ََل ُيْبِِصُ
{، صمٌّ أي ال يسمعون اخلري، أو إذا سمعوه ال يهتدون ُصمٌّ بُْكٌم ُعْْمٌ َفُهْم ََل يَرِْجُعونَ هذا اذلي ُذكر }
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به، وإن اكنوا يدركون ذلك بالسمع، فاملراد أنه سمع إدراك وليس سمع انتفاع، واذلي يسمع اهلدى 
. ، كأنه لم يسمع، وهلذا قيل هلوال يتبعه حاهل كمن ال يسمع  صمٌّ

{ أي يف ضاللة ُعْْمٌ { أي ال يتلكمون بما ال ينفعهم، وإنما يقولون ما فيه رضر، وقوهل }بُْكمٌ وقوهل }
{ أي ال يعودون إىل مااكنوا َفُهْم ََل يَرِْجُعونَ وعماية ابلصرية، فهم ال ينظرون وال يبرصون ذلك احلق، }

يمان، ال يعودون إىل اهلداية اليت اكنوا فيها واليت باعوها بالضاللة، وجعلوا عليه من اإلضاءة بنور اإل
 اهلدى ثمنا للضاللة.

َصابَِعُهْم ِِف آَذانِِهْم قال جل وعال بعد ذلك }
َ
َماءِ فِيِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق ََيَْعلُوَن أ ْو َكَصيٍِّب ِمَن السذ

َ
أ

َواِعِق َحَذَر الَْمْوِت  ُ ُُمِيٌط بِالََْكفِِريَن )ِمَن الصذ َضاَء لَُهْم 19وَاَّللذ
َ
بَْصاَرُهْم ُُكذَما أ

َ
ُق ََيَْطُف أ ( يََكاُد الََْبْ

َ لََعَ  بَْصارِِهْم إِنذ اَّللذ
َ
َهَب بَِسْمِعِهْم وَأ ُ ََّلَ ْظلََم َعلَْيِهْم قَاُموا َولَْو َشاَء اَّللذ

َ
ٍء قَِديرٌ َمَشْوا فِيِه َوإَِذا أ {  ُُكِّ ََشْ

ذا أيضا مثل آخر رضبه اهلل جل وعال للمنافقني، وهو مثل مايئ، املثل األول مثل ناري، وهذا مثل ه
 مايئ، واألمثلة كثرية يف القرآن كما ستأيت اإلشارة إىل ذلك.

َماءِ فِيِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق فحاصل هذا املثل }  ْو َكَصيٍِّب ِمَن السذ
َ
{ أي حال هؤالء أنهم أقوام أ

ْو َكَصيٍِّب أحيانا يظهر هلم احلق، فيتبعونه، وأحيانا يشكون بقلوبهم ويرتددون بكفرهم، }
َ
{ والصيب أ

بمعىن يصّب واملراد به املطر، وقيل الصّيب بمعىن السحاب، واألشهر واألقوى أنه املطر انلازل من 
األصل فيه أنه فيه نفع،  { أي يف حال الظلمات، حال هؤالء كمثل هذا، املطرفِيِه ُظلَُماٌت السماء، }

فهو صّيب يأيت بانلفع، وقد اكن صىل اهلل عليه وسلم، كما ثبت يف صحيح ابلخاري من حديث 
، فوصفه بالصّيب، فاألصل يف املطر أن يكون نافعا، 1(امهلل صيبا نافعااعئشة إذا رأى مطرا قال )

ْو  وكذلك ما يأيت هؤالء من اهلدى، حاهلم كحال املطر انلافع إال أن
َ
هؤالء قال اهلل جل وعال فيهم }أ

َماِء ِفيِه ُظلَُماٌت{ أي نزول هذا املطر يف حال الظلمات، مرور هذا اهلدى ىلع قلوب  َكَصيٍِّب ِمَن السَّ
 هؤالء يف حال أنهم يف شك وريب وكفر ونفاق.

وانلوايه، واتلهديد، { الرّعد يزجر، وهؤالء أيضا تأتيهم القوارع من الوعد، والوعيد، واألوامر َوَرْعدٌ }
واتلوّعد، فهذه أيضا تزجر القلوب وُُتدث فيها من اخلوف فلهذا اكن شأن املنافقني يف خوف وفزع 

ََيَْسُبوَن ُُكذ َصْيَحٍة َعلَْيِهْم ُهُم الَْعُدوُّ شديد، كما قال يف اآلية األخرى سبحانه وتعاىل }
ِ إِنذُهْم لَِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم األخرى }، وقال جل وعال يف اآلية 4{املنافقونفَاْحَذْرُهمْ  َوََيْلُِفوَن بِاَّللذ
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ذْوا إََِلِْه َوُهْم 56َولَِكنذُهْم قَْوٌم َيْفَرقُوَن ) َخًَل لََول ْو ُمدذ
َ
ْو َمَغاَراٍت أ

َ
 أ

ً
( لَْو ََيُِدوَن َملَْجأ

 .56/57{اتلوبةََيَْمُحونَ 

واملراد هنا ما يلمع يف قلوب هؤالء انلوع من  -يف السماء-األفق { الربق هو ما يلمع يف َوَبْرٌق وقوهل }
املنافقني يف بعض األحيان من نور اإليمان، أحيانا تربق يف قلوبهم قوارع اآليات واهلدى فتُحدث 

الربق يف السماء، وحال هؤالء أنهم إذا جاءهم اهلدى  -أيضا-شيئا من نور اإليمان، كما حيدث هذا 
{ 

َ
َواِعقِ ََيَْعلُوَن أ {، فشبه اهلل سبحانه وتعاىل قوارع اآليات، بقوارع َصابَِعُهْم ِِف آََذانِِهْم مَِن الصذ

الصواعق، مجع صاعقة وهو الصوت العظيم اذلي حيدث يف السماء يف حني نزول املطر بوجود الرعد 
زعجه وال يتأذى والربق، فلشدة قوته وخوفا من املوت، جيعل اإلنسان السبابتني يف األذنني حىت ال ي

 بهذا الصوت، والصوت القوي واملرتفع قد يتأذى به اإلنسان وقد يتأثر من جرائه.

َصابَِعُهمْ قال } 
َ
{ أي خوفا من املوت، فكذلك هم َحَذَر الَْمْوِت { واملراد هو أصبع واحد، }ََيَْعلُوَن أ

 ى.يفعلون هذا حىت ال يسمعون وال تصل إىل آذانهم هذه القوارع، وهذا اهلد

ُ ُُمِيٌط بِالََْكفِِرينَ } { قد أحاط عز وجل بهم علما، وقدرة ومشيئة، فال أحد خيرج عن قدرته، َواَّللذ
ُُنوِد وال أحد خيرج عن مشيئته سبحانه وتعاىل كما قال تعاىل يف حق فرعون } تَاَك َحِديُث اْلْ

َ
َهْل أ

ِيَن َكَفُروا ِِف 18( فِْرَعْوَن َوَثُموَد )17) ُ ِمْن َوَرائِِهْم ُُمِيٌط 19تَْكِذيٍب )( بَِل اَّلذ ، 20-17{الربوج( َواَّللذ
ففعل هؤالء من جعلهم األصابع يف األذان ال ينفعهم وال جيدي عنهم شيئا، ألن اهلل جل وعال حميط 

 بهم.

بَْصاَرُهمْ قال }
َ
ُق ََيَْطُف أ  { أي لشدته وقوته يف نفسه، ويقابل هذا ضعف ابلصائر وعدميََكاُد الََْبْ

قبوهلا لإليمان، فكما أن الربق يكاد يذهب ببرص اإلنسان، فكذلك هؤالء حاهلم عند ورود هذه 
 القوارع لشدتها وقوتها يف نفسها وضعف بصائر هؤالء، تكاد ختطف أبصارهم، كما قال جّل وعال.

ْظلََم َعلَْيِهْم قَاُموا} 
َ
َضاَء لَُهْم َمَشْوا فِيِه َوإَِذا أ

َ
أصاب هؤالء املنافقني يشء من نور  { أي لكماُُكذَما أ

اإليمان يف قلوبهم، أي لكما أيضء هلم الطريق مشوا فيه، كحال من يميش يف الطريق، إذا أيضء 
مىش، وإذا ساد الظالم فإنه يتوقف عن امليش، فهؤالء أيضا هم ىلع سري سليم، إذا انتفعوا بيشء من 

 الل عياذا باهلل.نور اإليمان، وإال فإنهم يعودون إىل الظالم والض

وقال بعض العلماء: أي لكما أصاب املؤمنني يشء من اخلري والعز اطمأن هؤالء املنافقون ىلع أنهم 
عياذا باهلل -يظهرون اإليمان، ولكن إذا أصاب اإلسالم نكبة أو رضر، فإنهم يرجعون إىل الكفر 
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َ لََعَ َحْرٍف فَإِْن َوِمَن الذ وعليه تكون هذه اآلية كمثل قوهل تعاىل } -سبحانه وتعاىل اِس َمْن َيْعُبُد اَّللذ
نذ بِهِ 

َ
َصابَُه َخْْيٌ اْطَمأ

َ
َضاَء لَُهْم َمَشْوا فِيهِ ، }11{احلجأ

َ
َصاَبْتُه فِْتَنٌة اْنَقلََب لََعَ وَْجِهِه َخِِسَ {، }ُُكذَما أ

َ
َوإِْن أ

ُِْسَاُن الُْمبِيُ 
ْ

ْنَيا َواْْلِخَرةَ َذلَِك ُهَو اْل  ، هذا قول آخر أيضا يف تفسري اآلية.11{احلجادلُّ

ْظلََم َعلَْيِهْم قَاُمواوقال بعض العلماء }
َ
َضاَء لَُهْم َمَشْوا فِيِه َوإَِذا أ

َ
{ أي أنهم يعرفون احلق ُُكذَما أ

ويتلكمون به، فهم من قوهلم به ىلع استقامة، ولكن إذا انتكسوا واعدوا إىل الكفر، اكنوا متحرّيين 
 اىل.عياذا باهلل تع

بَْصارِِهمْ قال } 
َ
َهَب بَِسْمِعِهْم وَأ ُ ََّلَ { أي أذهب السمع واألبصار، وهكذا يكون حال هؤالء َولَْو َشاَء اَّللذ

فإن اهلل جل وعال لّما يعطي أهل اإليمان نورهم، يلهتدوا به ويسريوا به ىلع  -عياذا باهلل-يوم القيامة 
أ انلور اذلي يكون أمامهم ويكون مشيهم يف ظالم الرصاط، فإن هؤالء ال يعطون نورا، وإنما يطف

 .-عياذا باهلل تعاىل-حالك، فيسقط منهم من يسقط 

ٍء قَِديرٌ }  َ لََعَ ُُكِّ ََشْ { أي أن اهلل سبحانه وتعاىل قادر ىلع لك يشء، واسم القدير هنا، هل إِنذ اَّللذ
مثال ناريا، ومثال مائيا، وفيه من مناسبة يف امليجء به، فاهلل سبحانه وتعاىل رضب هذين املثلني، 

عجائب القدرة، فذكر اهلل جل وعال أنه قادر ىلع لك يشء، فهو قادر ىلع ما ذكر يف املثل األول، كما 
أنه قادر أيضا، ىلع ما ذكر يف املثل اثلاين، وىلع هذا فاألصناف املذكورة يف مقدمة هذه اآلية، وهذه 

صناف املذكورة يه صنف املؤمنني، وصنف الاكفرين، وصنف آخر آية يف ذكر أحوال املنافقني، فاأل
ول، والكفار 

ُ
املنافقني، ولك صنف من هؤالء ىلع قسمني، فأهل اإليمان ذكروا يف األربع آيات األ

 اخللّص ذكروا يف آيتني، واملنافقون ذكروا فيما تبىق من اآليات.

قربون، واملقربون يشملون أهل ايلمني، أما أهل اإليمان فإنهم أيضا ىلع قسمني وهم السابقون وامل 
 كما يشملون كذلك األبرار.

والكفار أيضا هم ىلع صنفني جاء ذكرهم يف آيات أخرى، منهم كفار أهل تقليد واتباع فقط، ومنهم  
أهل جهل بسيط، ومنهم أهل اجلهل املركب، وهذا جاء ذكره يف كثري من اآليات، ومنها قوهل سبحانه 

ْمآُن َماًء َحَّتذ إَِذا َجاَءهُ لَْم نلور }وتعاىل يف سورة ا اٍب بِِقيَعٍة ََيَْسُبُه الظذ ْعَمالُُهْم َكَِسَ
َ
ِيَن َكَفُروا أ َواَّلذ

َِساِب 
ْ

ُ ََسِيُع اْل َ ِعْنَدهُ فََوفذاهُ ِحَسابَُه َواَّللذ ، هؤالء أهل الكفر ممن 39{انلورََيِْدهُ َشيًْئا َووََجَد اَّللذ
 عض الشبه.يعاندون ويتشبثون بب
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ٍّ َيْغَشاهُ َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه َمْوٌج ِمْن وأهل كفر مقّّلة ذكرهم اهلل تعاىل يف قوهل } ْو َكُظلَُماٍت ِِف َِبٍْر لُِّجِّ
َ
أ

ُ ََلُ  ْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها َوَمْن لَْم ََيَْعِل اَّللذ
َ
 نُوًرا َفَما ََلُ فَْوقِِه َسَحاٌب ُظلَُماٌت َبْعُضَها فَْوَق َبْعٍض إَِذا أ

َماَواِت ، هذا يف سورة انلور، وقد ذكَر أهل اإليمان من قبل، يف قوهل }40{انلورِمْن نُورٍ  ُ نُوُر السذ اَّللذ
نذَها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ 

َ
ْرِض َمَثُل نُورِهِ َكِمْشََكٍة فِيَها ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح ِِف زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأ

َ
ُد ِمْن يُوقَ َواْْل

قِيذٍة َوََل َغْربِيذٍة يََكاُد َزْيُتَها يُِِضُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه نَارٌ  ، إىل آخر 35{انلورَشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتونٍَة ََل ََشْ
 اآليات، فهؤالء أهل اإليمان ثم ذكر أهل الكفر.

ِ بَِغْْيِ ِعلٍْم َوِمَن الذ كذلك أشار إىل أهل الكفر يف قوهل تعاىل يف سورة احلج } اِس َمْن َُيَاِدُل ِِف اَّللذ
، هؤالء أهل اتلقليد للكفار، الكفار املقّلون، ومنهم من يديع العلم، 3{احلجَمِريدٍ  َويَتذبُِع ُُكذ َشْيَطانٍ 

ِ بَِغْْيِ ِعلْمٍ وهؤالء كفار داعة، أشار إيلهم جل وعال بقوهل }  َوََل ُهًدى َوََل َوِمَن الذاِس َمْن َُيَادُِل ِِف اَّللذ
 .8{احلجكَِتاٍب ُمنِْيٍ 

وأما أهل انلفاق فقد أشار اهلل إيلهم هاهنا بهذين املثلني، املثل األول، واملثل اثلاين، أو هما ىلع 
 قسمني:

 = قسم منهم لم يدخل اإليمان قلبه أبدا، بل هو منافق خالص.1

 يف كفره عياذا باهلل تعاىل.= ومنهم من وقر يف قلبه يشء من اإليمان، ثم اعد وتردد 2

فإىل هاهنا ينتيه ذكر املنافقني، ثم استأنف جل وعال يف معان أخرى فرشع تبارك وتعاىل يف بيان 
 وجوب عبادته سبحانه وتعاىل وأنه الواحد األحد، اذلي جيب أن يُفرد بالعبودية، وباأللوهية.

يَُّها الذاُس اْعُبُدوا َربذ فقال سبحانه وتعاىل }
َ
ِيَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلذُكْم يَاأ ِي َخلََقُكْم َواَّلذ ُكُم اَّلذ

يَُّها الذاُس اْعُبُدوا َربذُكمُ { إذا تدبرنا هاهنا يف هذا اللفظ }َتتذُقونَ 
َ
{ فأول أمر يف كتاب اهلل، إذا يَاأ

يَُّها الذاُس بدأنا من سورة الفاُتة إىل هذا املوضع، أول فعل أمر هو هذا }
َ
ِي  يَاأ اْعُبُدوا َربذُكُم اَّلذ

ِيَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلذُكْم َتتذُقونَ  {، وأيضا إذا جئنا إىل أول فعل يف سورة الفاُتة، فإننا َخلََقُكْم َواَّلذ
، أول فعل ذكر يف بداية كتاب اهلل هو فعل 5{الفاُتةإِيذاَك َنْعُبُد َوإِيذاَك نَْسَتِعيُ جند هو فعل العبادة، }

يَُّها الذاُس اْعُبُدوا( }اعبدوا{، وأول أمر هو )إِيذاَك َنْعُبدُ بادة، }الع
َ
{ وهذا ال شك أنه فيه اإلشارة إىل يَاأ

 عظمة العبادة، وأنها األصل اذلي ألجلها خلق اإلنسان.

يَُّها الذاُس قال جل وعال }
َ
أيت يف { اخلطاب جلميع انلاس، ومثل هذا انلوع من اخلطاب، الغالب أنه ييَاأ

 السور املكية، لكن يأيت أحيانا يف السور املدنية كمثل هذه السورة.
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يَُّها الذاُس اْعُبُدوا}
َ
ِي َخلََقُكمْ { أمر جل وعال بعبادته }يَاأ { أي توجهوا إيله اْعُبُدوا َربذُكُم اَّلذ

عاىل، االنكسار بني يديه سبحانه وتوبالعبادة اليت يه اتلذلل واخلضوع واخلوف واالنقطاع 
{ هذا الرب هذا اخلالق املالك املدبر، اذلي يترصف يف شؤون مجيع العباد، وعبادتكم هل ألنه َربذُكمُ }

هو اخلالق للك يشء، واملالك للك يشء، واملدبر للك يشء، وهو اذلي اتصف بصفات الكمال، وصفات 
 اجلمال، وصفات اجلالل.

يعبده الكفار، فال  اال جل وعال يف بيان أوصاف ممأما من اكن فيه صفات نقص، فهذا ال يُعبد، كما ق
سمع هلم، وال أبصار هلم، وال يردون عن أنفسهم رضا وال جيلبون نفعا، فكيف يُعبدون من دون 

اهلل؟!، فهؤالء فيهم أوصاف نقص، أما اهلل تبارك وتعاىل فقد اتصف بصفات الكمال، يسمع ويبرص 
 وتعاىل. وحيدث للناس انلفع، ولك يشء بيده سبحانه

فمن األسباب اليت تدفعك للعبادة أن تعلم أن اهلل هو اخلالق، وهو الرازق، وهو املالك، وهو املدبر،  
وهو اذلي يترصف يف شؤون العباد، وهذا السياق كثريا ما يرد يف القرآن الكريم، أن يذكر اهلل 

راد اهلل بالعبادة، سبحانه وتعاىل آثار ربوبيته بليان وجوب إفراده باأللوهية، ألن األلوهية يه إف
والربوبية يه إفراد اهلل جل وعال باخللق وامللك واتلدبري، وهذه األفعال تندرج ُتتها أفعال كثرية، 
وهذا األمر وهو االعتقاد أن اهلل هو اخلالق واملالك واملدبر، وأن لك يشء بيده سبحانه وتعاىل، ما 

د واستكبار، كما قال جل وعال يكاد ينكره أحد، ومن أنكره فإنما هو إنكار تكرب وجحو
ْنُفُسُهْم ُظلًْما َوُعلُوًّا}

َ
، وإال فيف حقيقة أنفسهم يعلمون وجود الرب 14{انلملوََجَحُدوا بَِها َواْستَْيَقَنْتَها أ

 جل وعال.

ائِ وهلذا فرعون ملا أدركه الغرق قال } ِي آَمَنْت بِِه َبُنو إَِْسَ نذُه ََل إََِلَ إَِلذ اَّلذ
َ
نَا مَِن آَمْنُت أ

َ
يَل وَأ

، لكن يف وقت ال تنفع فيه اتلوبة، هذا ما يكاد خيالف فيه أحد يف اجلملة، إال 90{يونسالُْمْسلِِميَ 
ما يظهر اآلن من مذهب املالحدة، والطبائعيني، اذلين يزعمون أن هذا الكون إنما جاء من آثار 

اء هذا الكون املزتن املتسق املرتتب انفجارات، وحوادث طبيعية وفلكية، وحنو ذلك، وىلع إثر هذا ج
املنتظم، وهذا ال يقبله إال مثل عقل هؤالء، ومع ذلك فهم يف أنفسهم يعلمون وجود اهلل تبارك وتعاىل، 

 ويعلمون أنه هو اخلالق واملالك واملدبر.

يه اخلالف، ف رك وتعاىل مرتبة للوصول إىل مافهذا أمر يكاد يتفق عليه اجلميع، وهلذا جيعله اهلل تبا 
إِنذُهْم ََكنُوا إَِذا قِيَل لَُهْم فالكفرة واملرشكون إنما يناقشون يف إفراد اهلل بالعبادة، كما قال جل وعال }

وَن ) ُ يَْسَتْكَِبُ ئِنذا ََلَارُِكو آلَِهتَِنا لَِشاِعٍر ََمُْنونٍ 35ََل إََِلَ إَِلذ اَّللذ
َ
، وقال جل 36-35{الصافات( َويَُقولُوَن أ
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ٌء ُعَجاٌب  يف حق هؤالء } وعال َجَعَل اْْللَِهَة إِلًَها َواِحًدا إِنذ َهَذا لَََشْ
َ
ِجْئتََنا ِلَْعُبَد ، وقال }5{صأ

َ
قَالُوا أ

َ وَْحَدهُ َونََذَر َما ََكَن َيْعُبُد آبَاُؤنَا ، فهذا اذلي أنكره هؤالء، ويناقشون فيه إفراد اهلل 70{األعرافاَّللذ
 ا أنه خالق ومالك ورازق فهذا ال يناقشون فيه.جل وعال بالعبادة، أم

فاهلل تبارك وتعاىل يقول إذا كنتم تعتقدون أن اهلل هو اخلالق، وهو املالك، وهو املدبر، فهو اذلي جيب  
ِيَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلذ أن يفرد بالعبادة، } ِي َخلََقُكْم َواَّلذ يَُّها الذاُس اْعُبُدوا َربذُكُم اَّلذ

َ
{ ُكْم َتتذُقونَ يَاأ

 أي تتقون هذا الضالل وهذا الكفر، وهذا الرشك اذلي أنتم فيه.

ْرَض فِرَاًشا} 
َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْْل { أي اهلل سبحانه وتعاىل، من أوصافه أنه جعل األرض فراشا، اَّلذ
َماَء بَِناءً مهدها، وثبتها باجلبال } َماَء َسْقًفا َُمُْفوًظا وََجَعلْنَ { جعلها بناء، كما قال جل وعال }َوالسذ ا السذ
َماءِ َماءً ، }32{األنبياءَوُهْم َعْن آيَاتَِها ُمْعرُِضونَ  نَْزَل ِمَن السذ

َ
{ من السماء أي من السحاب، املراد هنا وَأ

ْخَرَج بِهِ السحاب، }
َ
{ فهذا الرزق اذلي خيرج ِمَن اثلذَمَراِت رِْزقًا لَُكمْ { أي بسبب ذلك، ابلاء سببية }فَأ

من هذه األرض، يكون إثر نزول املطر، فهو سبب إلخراج هذه اخلريات واألرزاق، وغريها من أنواع 
 انلعم.

ْنُتْم َتْعلَُمونَ ومادام احلال كذلك } 
َ
نَْداًدا وَأ

َ
ِ أ { ال جتعلوا هلل نِدا مساويا ماكفئا نظريا فَََل َِتَْعلُوا َّلِلذ

ِميُع اْْلَِصْيُ مماثال، ألنه ال أحد يماثله سبحانه وتعاىل } ٌء َوُهَو السذ ، فاذلي 11{الشورىلَيَْس َكِمْثلِِه ََشْ
خلق هو اهلل، واذلي رزق هو اهلل، واذلي يدبر ويترصف وبيده شؤون لك يشء هو اهلل جل وعال، 

واذلي ينفع ويرض، ويرفع وخيفض، ويعز ويذل، لك هذا هو اهلل سبحانه وتعاىل، وانلاس تقر بذلك، 
أن جُيعل هلل ندا مماثال نظريا مساويا، فإن هذا من أعظم الرشك، ويف الصحيحني من فال جيوز إذن 

قلت يا رسول اهلل أي اَّلنب أعظم؟ قال: أن ِتعل هلل حديث ابن مسعود ريض اهلل تعاىل عنه قال )
 .1(ندا وهو خلقك

أقبح القبائح، فاآلية تتضمن انليه عن الكفر وعن الرشك جبميع أنواعه، وال شك أن هذا الرشك من 
وهلذا جاء بيان مثل هل أيضا يف السنة، فكما أن القرآن فيه األمثال، فأيضا السنة فيها كثري من 

األمثال، فورد يف احلديث اذلي رواه الرتمذي من حديث أيب موىس األشعري واحلديث هل طرق حسنه 
وأن يأمَر بين اَسائيَل ، أن يعمَل بهنذ  إنذ اهلَل أمر َيىي بَن زكريا خبمِس ُكماٍت كثري من العلماء، وفيه )

، فأتاه عيىس فقال  ، فأوىح اهلُل إَل عيىس : إما أن يُبلَِّغهنذ أو تَبلِّْغهنذ  بهنذ
َ
، فكأنه أبطأ أن يعملوا بهنذ

ِمرَت خبمس ُكماٍت أن تعمَل بهن، وتأمَر بين إَسائيَل أن يعملوا بهن، فإما أن ُتَبلَِّغهنذ وإما
ُ
 َل : إنك أ
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َب أو َُيَسَف يب، فجمع َيىي بين  َعذذ
ُ
خىش إن سبْقَتين أن أ

َ
، فقال َل، يا ُروَح اهللِ إين أ بلَِّغهنذ

ُ
أن أ

فاِت فحمد اهلَل وأثىن عليه ثم قال : إنذ  ُ إَسائيَل ِف بيِت املقدِس حَّت امتأل املسجُد فقعد لَع الُّشُّ
عملوا بهنذ . وأوهلنذ : أن تعبدوا اهلَل وَل تُّشكوا به اهلَل أمرين خبمِس ُكماٍت أن أعمَل بهن وآمرُكم أن ت

من أَشك باهللِ كمَثِل رجٍل اشَتى عبًدا من خالِص ماَِل بذهٍب أو ورٍِق، ثم أسكنه  مثَل  شيًئا، فإنذ 
، فجعل العبُد يعمل ويرفُع إَل غْي سيِِّده، فأيُّكم يرىض أن يكون عبُده  داًرا، فقال : اعمْل واْرَفْع إيلذ

هذا حال املرشك، كحال اإلنسان أىت خبادم يلخدم يف حملٍّ أو يف جتارة معينة، فصار العامل  1؟( كذلك
 يعمل واألرباح يعطيها آلخر.

اهلل جل وعال أىت بنا هلذه ادلنيا، نلعبده ونلفرده بالعبادة، واثلواب واألجر يرجع إيلنا، فصار انلاس 
عاىل، فهذا يدل ىلع شناعة الرشك وأنه أمر عظيم وليس يقدمون هذه العبادة لغري اهلل سبحانه وت

بالسهل، والواجب أن جيتنب الرشك جبميع أنواعه، وجبميع أصنافه، مااكن من الرشك األكرب، أو من 
الرشك األصغر، ومر الالكم كثريا ىلع أنواعه يف رشحنا ىلع كتاب اتلوحيد، يف دروس ال تزال معنا يف 

نا عنها لشهر رمضان، وسيأيت إتمامها بعد نهاية الشهر إن شاء اهلل تعاىل، هذا املسجد، وإن اكن توقف
وهذا الكتاب اذلي ندرسه فيه إشارة إىل كثري من أنواع الرشك، وبيانها حىت جتتنب وال يقع فيها 

 املسلم.

ْنُتْم َتْعلَُمونَ }
َ
نَْداًدا وَأ

َ
ِ أ ىلع وجود اهلل تبارك  -ذكرتكما -{ فهاتان اآليتان ظاهرتان فَََل َِتَْعلُوا َّلِلذ

وتعاىل، وىلع أنه اخلالق املالك املدبر، وىلع أنه املعبود حبق سبحانه وتعاىل، دون ما سواه، وقد جاءت 
يف آيات كثرية اإلشارة إىل ادلاللة ىلع وجود اهلل سبحانه وتعاىل، وىلع وجود اخلالق جل وعال، وهذه 

 أنها تفيد من باب أوىل أنه هو اخلالق سبحانه وتعاىل.اآلية مادام فيها األمر بعبادته، فال شك 
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 قال اهلل تبارك وتعاىل

 
تُوا بُِسوَرٍة ِمْن مِْثلِِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن دُ }

ْ
ْلَا لََعَ َعْبِدنَا فَأ ا نَزذ ِ إِْن َوإِْن ُكْنُتْم ِِف َرْيٍب ِممذ وِن اَّللذ

َ 23ُكْنُتْم َصاِدقَِي ) ْت ( فَإِْن ل ِعدذ
ُ
َِجاَرةُ أ

ْ
ْم َتْفَعلُوا َولَْن َتْفَعلُوا فَاتذُقوا الذاَر الذِِت َوقُوُدَها الذاُس َواْل

{ بعد أن قرر سبحانه وتعاىل يف اآليتني السابقتني وحدانيته وربوبيته جل وعال، وأنه املعبود لِلََْكفِِرينَ 
 ير نبوة حممد صىل اهلل عليه وآهل وسلم.حبق، دون ما سواه، رشع يف اإلشارة والالكم ىلع تقر

ْلَا لََعَ { أي يف شك، وتردد واضطراب، وعدم يقني }َوإِْن ُكْنُتْم ِِف َرْيٍب فقال خماطبا الكفار } ا نَزذ ِممذ
أي هذا القرآن اذلي أنزهل اهلل جل وعال ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم، إن اكن لكم شك  َعْبِدنَا{

ما شئتم من الشهداء،  اورة واحدة من مثل هذا القرآن، ولكم يف ذلك أن تدعوأو ريب فلتأتوا بس
والشفعاء واألعوان، واملساعدين ىلع إجناز مثل هذا، إن كنتم صادقني، يف دعواكم هذه أي يف 

 الرتدد والريب مما أنزل اهلل جل وعال ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم.

تُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِهِ ما آية، يف هذه اآلية } يف غريواهلل تبارك وتعاىل قد ُتدى املرشكني 
ْ
{، وقال يف فَأ

تُوَن بِِمْثلِِه َولَْو ََك سورة اإلرساء }
ْ
تُوا بِِمْثِل َهَذا الُْقْرآِن ََل يَأ

ْ
ْن يَأ

َ
ِنُّ لََعَ أ

ْ
نُْس َواْل َن قُْل لَِِئِ اْجَتَمَعِت اْْلِ

تُوا ي معينا ومساعدا، وقال يف سورة هود }، أ88{اإلرساءَبْعُضُهْم ِْلَْعٍض َظِهْيًا
ْ
ْم َيُقولُوَن اْفََتَاهُ قُْل فَأ

َ
أ

ِ إِْن ُكْنُتْم َصاِدقِيَ  يَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اَّللذ ، وقال يف سورة 13{هودبَِعُّْشِ ُسَوٍر مِْثلِِه ُمْفََتَ
ْن ُيْفََتَ يونس }

َ
ِي بَْيَ يََديِْه َوَتْفِصيَل الِْكَتاِب َوَما ََكَن َهَذا الُْقْرآُن أ ِ َولَِكْن تَْصِديَق اَّلذ ى ِمْن ُدوِن اَّللذ

تُوا بُِسوَرٍة مِْثلِِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم مِْن 37ََل َرْيَب فِيِه ِمْن َربِّ الَْعالَِمَي )
ْ
ْم َيُقولُوَن اْفََتَاهُ قُْل فَأ

َ
( أ

ِ إِْن ُكْنُتْم   .38-37{يونسَصاِدقِيَ ُدوِن اَّللذ

فهذه اآليات اليت سبقت لكها من اآليات املكية، اليت ُتدى اهلل جل وعال فيها أهل الكفر ىلع أن 
بمثل هذا القرآن، ثم ُتداهم أيضا يف هذه السورة ويه سورة ابلقرة، ويه سورة مدينة، ُتداهم  ايأتو

جل وعال ىلع أن يأتوا بمثل هذا الكتاب، وبمثل هذا القرآن، وإن وقعوا يف تردد وريب، فلهم أن 



 -َحِفَظُه اهلُل-ة ِد الرَّْحَمِن ُمَحمٍَّد َبْن َخدَِّلَفِضيَلِة الشَّْيِخ َأِبي َعْب *ِظيِم( )َتْلِخيٌص َواْخِتَصاٌر ِلَتْفِسرِي الُقرآِن الَع

42 
 

عجزون عن جيمعوا ما شاؤوا من الشفعاء، والرشاكء واملعينني ىلع أن يأتوا بمثل القرآن، ولكنهم ي
 ذلك وال يستطيعون أبدا.

{ إذا لم يقع هذا منكم، ثم أكد هلم أنهم لن يفعلوا هذا }َولَْن فَإِْن لَْم َتْفَعلُواوهلذا قال جل وعال، } 
( هذه اليت تفيد انليف ىلع اتلأبيد، وهذا انليف يف احلقيقة دالتله ىلع اتلأبيد بقرينة، ألن لنَتْفَعلُوا{ )

تُوَن بِِمْثلِِه َولَْو }اهلل جل وعال قال 
ْ
تُوا بِِمْثِل َهَذا الُْقْرآِن ََل يَأ

ْ
ْن يَأ

َ
ِنُّ لََعَ أ

ْ
نُْس َواْل قُْل لَِِئِ اْجَتَمَعِت اْْلِ

، فإذا لم تستطيعوا ذلك، وتلتأكدوا جزما أنكم ال تستطيعون 88{اإلرساءََكَن َبْعُضُهْم ِْلَْعٍض َظِهْيًا
ْت لِلََْكفِِرينَ  فَاتذُقوا الذاَر الذِِت ذلك } ِعدذ

ُ
َِجاَرةُ أ

ْ
{ أي إذا اكن عجزكم قد ظهر عن َوقُوُدَها الذاُس َواْل

 اإلتيان بمثل هذا القرآن، فلتجعلوا بينكم وبني انلار وقاية، تقيكم من هذه انلار.

، أي شدة اشتعاهلا، { الوقود هو ما تشتعل به، ما يلىق يف انلار إلرضامهافَاتذُقوا الذاَر الذِِت َوقُوُدَها}
َِجاَرةُ اكحلطب وغريها، فهنا مما يزيد انلار اشتعاال }

ْ
{ قال املفرسون يه حجارة الكربيت الذاُس َواْل

فَاتذُقوا الذاَر الذِِت العظيمة السوداء الصلبة املتينة اليت يه من أشد احلجارة اليت تزيد انلار وقودا }
َِجاَرةُ 

ْ
ْت لِلََْكفِِرينَ َوقُوُدَها الذاُس َواْل ِعدذ

ُ
{ فاحلجارة وقودها، كما أن احلطب وقود انلار، كما قال جل  أ

ا الَْقاِسُطوَن فَََكنُوا ِْلََهنذَم َحَطًباوعال، } مذ
َ
 .15{اجلنوَأ

ْت لِلََْكفِِرينَ قال } ِعدذ
ُ
{ أي هذه انلار للاكفرين، وهذا هو األقوى، قال بعض العلماء: أعدت هذه أ

ألقوى أن الضمري يعود إىل انلار اليت وقودها انلاس واحلجارة، والقوالن متالزمان، فإن احلجارة، وا
اكنت احلجارة أعدت للاكفرين، فهذه احلجارة بها تتوقد انلار وتزداد شدة يف اتلهابها وذلك مما أعده 

 اهلل سبحانه وتعاىل للاكفرين.

نلار واجلنة موجودتان اآلن، خالفا ملا ذهب واستدل بعض العلماء من أهل السنة بهذه اآلية ىلع أن ا
إيله بعض أهل ابلدع اكملعزتلة وغريهم ممن ال يرون وجود انلار اآلن، والصواب أنها خملوقة وموجودة، 

 اجلنة وانلار كما قال العلماء خملوقتان وموجودتان، وال تفنيان أبدا، كما دلت ىلع ذلك األحاديث.

ِت الذاُر واْلنذةُ وسلم أنه وقال )ويف حديث انليب صىل اهلل عليه  ، ويف حديث الكسوف أنه 1(حتاجذ
يف أن اجلنة  وهذا رصيحاليت  ،عليه الصالة والسالم عرضت عليه اجلنة، وعرضت عليه أيضا انلار
 وانلار خملوقتان، وأيضا موجودتان اآلن.
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تُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِهِ وقوهل هلنا }
ْ
يلة، فاتلحدي وقع بأقرص السور، كما هو { سواء اكنت قصرية أو طوفَأ

 واقع بأطول السور.

 قال اهلل تبارك وتعاىل

 
ْنَهاُر ُُكذَما ُرزِقُ قال بعد ذلك }

َ
نذ لَُهْم َجنذاٍت َِتْرِي ِمْن حَتْتَِها اْْل

َ
اِْلَاِت أ ِيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصذ ِ اَّلذ

وا َوبَُّشِّ
 ُ َرٌة َوُهْم فِيَها ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍة رِْزقًا قَال ْزَواٌج ُمَطهذ

َ
تُوا بِِه ُمتََشابًِها َولَُهْم فِيَها أ

ُ
ِي ُرزِْقَنا مِْن َقْبُل وَأ وا َهَذا اَّلذ

ونَ  األشقياء، من الاكفرين باهلل ورسله، ما أعده اهلل عز  لألعداء{ بعد أن ذكر عز وجل ما أعده َخادِلُ
وجل من العذاب وانلاكل، عطف ىلع ذلك بذكر حال األويلاء، واملؤمنني واملتقني، اذلين صّدقوا، 

وآمنوا باهلل جل وعال وانليب صىل اهلل عليه وسلم، واتبعوا انليب صىل اهلل عليه وسلم فيما جاء به، 
 من ربه سبحانه وتعاىل.

وهذا من معاين تسمية القرآن باملثاين، فإنه بعد ذكر الاكفرين يثين بذكر املؤمنني، وبعد ذكر عذاب  
أهل الكفر، يذكر نعيم أهل اجلنة، وبعد أن يذكر حال السعداء يذكر حال األشقياء وعكس ذلك، 

فهذا  -أي ومثيله-ظريه وحاصل معىن املثاين أن يف القرآن ذكر اليشء وما يقابله، وأما ذكر اليشء ون
َِديِث كَِتابًا ُمتََشابًِها كون قرآن متشابها، كما قال جل وعال }من معاين  ْحَسَن اْلْ

َ
َل أ ُ نَزذ اَّللذ

 . 23{الزمرَمَثايِنَ 

اِْلَاِت فقال } ِيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصذ ِ اَّلذ
{ آمنوا أي حققوا اإليمان باهلل جل وعال، وهذا إنما ينبيغ َوبَُّشِّ

كون مبنيا ىلع علم، ويقني ومعرفة باهلل سبحانه وتعاىل، فينبيغ للمسلم أن جيتهد يف ُتصيل أن ي
العلم باهلل سبحانه وتعاىل، وهذا اإليمان من لوازمه العمل، فالعمل من تمام اإليمان، وال يصح 

يقولون االستدالل بهذه اآلية كما ذهب إىل ذلك أهل اإلرجاء، فجعلوا العمل خارجا عن اإليمان، ف
اإليمان يف القلب فقط، والعمل ليس من اإليمان! هذا خطأ، وليس عليه الصحابة الكرام وال 
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السلف الصالح، بل اذلي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن العمل من اإليمان، فاهلل جل وعال 
ُ َِلُِضيَع إِيَمانَُكمْ قال }  إيمانا.أي صالتكم، فسىم الصالة  143{ابلقرةَوَما ََكَن اَّللذ

اِْلَاِت والعطف هنا } ِيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصذ ِ اَّلذ
{ ليس بمعىن العمل ليس من اإليمان، وإنما هذا َوبَُّشِّ

من عطف اخلاص ىلع العام، فاإليمان يشمل العمل والعمل هنا معطوف ىلع العام، كما قال جل 
وُح فِيَهاوعال } ُل الَْمََلئَِكُة َوالرُّ قال بعض العلماء الروح هنا جربيل، وجربيل من ، 4{القدرتَََنذ

ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُرُسلِِه وَِجَْبِيَل َوِميََكَل املالئكة، وقال جل وعال } ، جربيل 98{ابلقرةَمْن ََكَن َعُدوًّا َّلِلذ
ومياكئيل من املالئكة، فهذا من عطف اخلاص ىلع العام، بليان عظمة هذا اذلي ُعطف، مع أنه 

ما استدل قوم  -رمحه اهلل-ام مع ذلك ذكر، وهلذا فاآلية كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية داخل يف الع
ِيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ىلع بدعتهم إال اكن عند اتلحقيق ديلال عليهم، وليس ديلال هلم، فقوهل } ِ اَّلذ

َوبَُّشِّ
اِْلَاِت   يته يف اإليمان.{ العمل داخل يف اإليمان، وعطفه ىلع اإليمان يدل ىلع أهمالصذ

ْنَهارُ }
َ
نذ لَُهْم َجنذاٍت َِتْرِي ِمْن حَتْتَِها اْْل

َ
{ هذه اجلنات من أوصافها أنها جتري من ُتتها األنهار أي أ

ُتت أشجارها وُتت غرفها، وهذا جاء وصفه يف أحاديث انليب صىل اهلل عليه وسلم، يف بيان حوض 
ا قال صىل اهلل عليه وسلم، وأن حصباءها اللؤلؤ الكوثر، وأن حافتيه قباب اللؤلؤ املجوّف، كم

واجلوهر، وأنه جتري من ُتته األنهار، ويه أشد بياضا من اللنب، وأحىل من العسل، وآنيتها عدد 
انلجوم أو كما قال عليه الصالة والسالم، واألحاديث يف بيان نعيم اجلنة وحوض اجلنة كثرية وكثرية 

نه سميع قريب واسع الفضل، إل اهلل جل وعال من فضله اه، فنسأجدا، ومنها هذا احلديث اذلي ذكرن
 واملنة.

ِي { يعين لكما جاءهم من ثمر اجلنة يشء من الرزق }ُُكذَما ُرزِقُوا ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍة رِْزقًاقال }  قَالُوا َهَذا اَّلذ
وا: هذه اليت كنا نُرزق يف ادلنيا، أي { إذا جاءهم هذا اثلمر، وهذه اثلمار نظروا إيلها قالُرزِْقَنا ِمْن َقْبُل 

هذا اذلي اكن يأتينا رزقا باألمس وحنن يف ادلنيا، ولكن كما قال بعض العلماء: فتقول املالئكة: 
 نعم اللون واحد، والطعم خمتلف، فهو يشبه بعضه بعضا، وخيتلف يف الطعم.

تُوا بِِه ُمتََشابًِهاوقالوا بعض العلماء } 
ُ
واملرأى، وليس يشتبه يف الطعم، وهلذا قال ابن { أي يف اللون وَأ

دلنيا مما ِف اْلنة ليس ِف اويف رواية ) (،َل يشبه َشء مما ِف اْلنة ما ِف ادلنيا إَل ِف اْلسماءعباس )
 .1(إَل اْلسماء
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تُوا بِِه ُمتََشابًِهاوقوهل }
ُ
ر أهل { قالوا: متشابه يف اللون واملرأى واملظهر، ولكن الطعم خيتلف كما ذكوَأ

 العلم.

َرةٌ } ْزَواٌج ُمَطهذ
َ
{ أي من لك قذر، ومن لك أذى، فال حيض، وال اغئط وال بول، وال خنام، َولَُهْم فِيَها أ

وال بزاق، وال مين، وال خناعة، وال غري ذلك مما قد يتأذى منه اإلنسان، فاألزواج اليت يؤتاها املؤمن 
 يف اجلنة مطهرة من لك عيب.

ونَ َوُهْم فِيَها }  { وهذا من تمام السعادة العظيمة، فإنه مع انلعيم العظيم يبرش اهلل جل وعال أنهم َخادِلُ
أبدي  رسمدييف مقام أمني، يأمنون من املوت والفزع واالنقطاع، فال آخر هل، وال انقضاء بل نعيم 

 .1(يا أهَل اْلنذِة خلوٌد فَل َموَت ىلع ادلوام، كما قال عليه الصالة والسالم )

يُعطون اجلنات، هلل جل وعال نسأل أن حيرشنا يف زمرة هؤالء اذلين آمنوا وعملوا الصاحلات، ممن وا
 األنهار، إنه سميع قريب جواد كريم. هااليت جتري من ُتت

 واهلل أعلم، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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